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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mesin merupakan sebuah atau seperangkat alat mekanik atau elektrik 

menggunakan prinsip kerja mengubah energi untuk membantu kegiatan manusia 

atau menghasilkan produk tertentu. Dalam kegiatan industri, mesin merupakan alat 

yang sangat penting. Kondisi sebuah mesin harus terus dijaga dan dipantau dalam 

keadaan baik, karena kualitas mesin yang buruk akan menurunkan produktivitas 

mesin serta produk yang dihasilkan tidak sesuai harapan. Seiring berjalannya waktu 

mesin akan mengalami penurunan keandalan karena usia dan beban yang 

ditanggung oleh mesin. Kerusakan pada mesin akan membutuhkan biaya tinggi 

untuk membeli mesin baru. Agar mesin tidak mengalami kerusakan parah dan 

membutuhkan biaya yang tinggi maka diperlukannya pemeliharaan kondisi mesin. 

Dahulu untuk mendeteksi kerusakan pada mesin menggunakan metode manual 

dengan indra manusia (hearing and touching) [1]. Apabila terjadi kerusakan pada 

mesin akan memberikan getaran yang berbeda. Adapun getaran yang dihasilkan 

oleh kerusakan mesin lebih tinggi daripada saat kondisi baik. Pengecekan dilakukan 

dengan membongkar mesin terlebih dahulu. Hal ini tidak efektif, karena waktu 

terbuang untuk mencari komponen yang mengalami kerusakan, membongkar dan 

memasang kembali [2]. Seringkali terjadi kesalahan prediksi karena keterbatasan 

indra manusia. Maka dari itu dibutuhkan metode pemeliharaan yang lebih akurat 

untuk memprediksi kerusakan yang terjadi pada mesin. 

Pemeliharaan prediktif merupakan pemeliharaan yang membutuhkan 

pemantauan dan analisis berbasis obyek ukur secara langsung. Data pemantauan 

yang tinjau adalah pengukuran vibrasi, tebal pada pipa, spesifikasi minyak pelumas, 

alignment pada mesin rotasi, kecepatan penipisan dan temperatur [3]. Pemantauan 

kondisi oleh mesin yang berputar seperti motor dan bearing, dengan pengukuran 

sinyal getaran.  Sinyal getaran tersebut dapat mendeteksi cacat dan kerusakan pada 

mesin [4]. Kerusakan-kerusakan yang timbul akibat getaran mesin yang abnormal 

adalah kendornya baut, keausan, misaligned pada poros, unbalance pada rotor, 
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terjadi beban dinamis pada bearing, dan sebagainya [3]. Pada umunya kerusakan 

yang sering terjadi adalah misalignment (tidak seporos), unbalance 

(ketidakseimbangan), dan bearing fault (kerusakan bantalan). Misalignment dapat 

terjadi karena poros-kopling tidak berada dalam satu garis sumbu. Unbalance 

terjadi karena massa rotor tidak merata sehingga menimbulkan gaya sentrifugal. 

Bearing fault terjadi karena kerusakan pada bantalan yang menyebabkan frekuensi 

tinggi [5].  

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yesica pada tahun 2018, 

melakukan perancangan teknik identifikasi kerusakan mesin berdasarkan parameter 

dari domain fusion pada waktu dan frekuensi yang dibangun melalui sistem Fuzzy. 

Pada penelitiannya membedakan kategori mesin yaitu normal, misalignment, 

unbalance, dan bearing fault. Parameter sinyal akustik dalam domain waktu dan 

domain frekuensi akan menjadi masukan dalam sistem fuzzy untuk dapat 

mengidentifikasi kondisi mesin. Berdasarkan hasil penelitian tersebut tingkat 

keakuratan sebesar 90% dalam mendeteksi kerusakan mesin [6]. 

Setiap metode memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Pada 

logika fuzzy memiliki keunggulan yaitu dapat menoleransi pada data yang tidak 

tepat, memodelkan fungsi yang tidak linier, dan sederhana diawal sistem sehingga 

mudah untuk dipahami.  Sedangkan kelemahan untuk logika fuzzy adalah informasi 

spesifik dalam ruang input tidak bisa dibedakan, membutuhkan beban komputasi 

yang besar, perlunya memahami input yang banyak dan aturan-aturan yang cukup 

rumit [7]. Maka dari itu perlunya metode dengan meminimalkan aturan dasar atau 

rule base, lebih cepat dalam mengklasifikasi namun memiliki tingkat keakuratan 

yang tinggi. 

Machine Learning merupakan soft computing yang akan memberikan hasil 

(output) akurat belajar dari input yang sebelumnya telah diberikan [8]. Machine 

learning sebagai sistem untuk mengolah data dan menganalisa informasi data yang 

banyak (Big Data) dengan mudah. Terdapat tiga tipe machine learning yaitu 

Supervised Learning, Unsupervised Learning, dan Reinforcement Learning. Dalam 

mengklasifikasi kerusakan pada mesin, tipe Machine learning yang dapat 
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digunakan adalah Supervised Learning. Supervised learning bersifat prediktif di 

mana sistem mempelajari pola informasi input yang telah ada sebagai acuan untuk 

memberikan hasil output [9]. Tipe ini memiliki beberapa metode, salah satunya 

adalah metode Support Vector Machine (SVM). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Awalin, dkk (2019), melakukan 

identifikasi kesalahan pada sistem distribusi menggunakan tegangan fasa dan sinyal 

arus menggunakan metode SVM. Pada penelitiannya mengidentifikasi empat jenis 

kesalahan yaitu Single line to ground fault (SLGF), Line to line fault (LLF), Double 

line to ground fault (DLGF) dan Three phase to ground fault (LLLGF). Berdasarkan 

hasil penelitiannya metode SVM mampu menjadi alternatif untuk mendeteksi jenis 

kesalahan dalam jaringan distribusi. Akurasi mengelompokkan jenis kesalahan 

lebih tinggi dibanding dengan teknik AI (Artificial Intelligence) lainnya yaitu 

sebesar 100% [10]. Pada penelitian yang dilakukan oleh Gao Guahua (2006), 

melakukan diagnosis kesalahan pada gear dengan mengekstraksi dari sinyal getaran 

dengan metode transfer analisis SVM. Penelitian tersebut mengidentifikasi empat 

jenis kesalahan yaitu Surface Pitting, Fracture Tooth, Fatigue Wear, dan Normal 

State. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa klasifikasi menggunakan 

metode SVM sangat signifikan dan tepat [11]. Pada tahun 2015, Amadi melakukan 

penelitian untuk mendiagnosis kerusakan bantalan gelinding dengan delapan kelas 

kerusakan menggunakan metode SVM. Hasil dari penelitian tersebut dengan 

metode SVM menghasilkan akurasi pemisahan jenis kerusakan diatas 99% [12]. 

Penelitian yang dilakukan oleh Moosavian, dkk (2014) melakukan perbandingan 

metode SVM dan KNN dengan identifikasi dan klasifikasi kondisi Journal-bearing 

fault. Hasil dari penelitian tersebut menggunakan metode SVM memiliki akurasi 

sebesar 93%. Sedangkan pada metode KNN memiliki akurasi lebih rendah yaitu 

89,84% [13]. Pada tahun 2016, penelitian yang dilakukan Santos, dkk, melakukan 

diagnosis kesalahan pompa motor dengan membandingkan beberapa metode 

klasifikasi. Diantaranya adalah KNN, SVM, dan Decision Tree. Hasil penelitian 

tersebut SVM memiliki akurasi yang lebih tinggi, Decision Tree menempati nomor 

kedua, dan KNN memiliki akurasi lebih rendah dari kedua metode tersebut [14]. 
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Metode SVM akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengklasifikasikan 

kerusakan mesin berdasarkan bunyi yang dihasilkan mesin tersebut. Objek pada 

penelitian menggunakan 3 buah pompa air tipe “Panasonic GP-129” dengan tiga 

kelas kerusakan misalignment, unbalance, dan bearing fault yang telah dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya yaitu Yesica di Laboratorium Rekayasa Akustik dan 

Fisika Bangunan Jurusan Teknik Fisika ITS Surabaya [6]. Penelitian ini diharapkan 

dapat mengklasifikasikan kerusakan mesin dengan tingkat keakuratan lebih tinggi 

dibandingkan sebelumnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diusulkan, maka rumusan masalah yang dapat 

dibuat adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana hasil klasifikasi kerusakan pada mesin pompa menggunakan 

Machine Learning dengan metode Support Vector Machine (SVM)? 

2. Bagaimana tingkat keakuratan dalam mengklasifikasi kerusakan pada 

mesin pompa menggunakan Machine Learning dengan Metode Support 

Vector Machine (SVM)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang dapat dibuat 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui hasil klasifikasi kerusakan pada mesin pompa menggunakan 

Machine Learning dengan metode Support Vector Machine (SVM) 

2. Mengetahui tingkat keakuratan dalam mengklasifikasi kerusakan pada 

mesin pompa menggunakan Machine Learning dengan Metode Support 

Vector Machine (SVM) 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan adalah dapat mengetahui kerusakan pada 

mesin menggunakan sinyal akustik 
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1.5 Batasan Penelitian 

Meninjau dari permasalahan mengenai kerusakan pada mesin begitu kompleks, 

maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah sebagai berikut: 

1. Pompa yang digunakan adalah pompa air tipe “Panasonic GP-129” dari 

Laboratorium Rekayasa Akustik dan Fisika Bangunan Jurusan Teknik 

Fisika ITS. 

2. Metode Support Vector Machine pada penelitian ini akan memprediksi tiga 

kerusakan kondisi mesin yaitu misalignment, unbalance, dan bearing fault. 

  


